
Riksdagen, 2015-04-17 

 

Hej alla, 

Kommer just från möte med EU-nämnden. Utrikesminister Margot Wallström lovade mig att de 

frihandelsavtal som EU nu ska förhandla om med flera latinamerikanska länder inte ska innehålla ett s 

k investeringsskydd för storföretagen där företagen ska kunna stämma stater. Ett litet steg åt rätt håll, 

tycker jag. Wallström lovade också, på min direkta uppmaning, att Sverige i framtiden kommer 

engagera sig mer i fredsprocessen i Colombia. Även det positivt. 

 

Ojnareskogen 

Jag noterar att Mark- och miljööverdomstolen nu har beslutat att avvakta med slutförhandlingarna om 

Nordkalks kalkbrott, och skövlingen av Ojnareskogen, på Gotland. Domstolen vill avvakta 

regeringens beslut om länsstyrelsens förslag om naturreservat i området. Det var länge sedan en 

interpellation kändes så aktuell som nu. På tisdag kl 13.00 kommer jag nämligen debattera frågan med 

miljö- och klimatminister Åsa Romson.  

     Regeringen kan med ett enkelt beslut välja att inrätta ett s k Natura 2000-området i det aktuella 

området. Då går det i praktiken inte att anlägga något kalkbrott. Det här har vi och MP varit helt 

överens om tidigare. Vad säger Romson nu? Läs mer: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Fragor-och-anmalningar/Interpellationer/Ojnareskogen-och-bevarandet-av_H210398/  

 

V lägger förslag om pälsförbud 

På tisdag är det dags för Miljö- och jordbruksutskottet att fatta beslut om en mängd konkreta förslag 

för djuren. Vi i Vänsterpartiet kräver bland annat att förslaget till ny djurskyddslag nu läggs fram, 

handlingsplan för färre djurförsök och obligatorisk märkning av katter. Vi har också ett konkret 

förslag om stopp för pälsindustrin, genom att en ändring i djurskyddslagen. Jag hoppas på stöd för 

detta, men i dagsläget ser det inte helt ljust ut. Tyvärr. 

 

Nr 44 miljömäktigaste i Sverige 

I veckan har tidningen Miljöaktuellt publicerat sin lista över Sveriges 101” miljömäktigaste”. Jag åkte 

upp rätt många placeringar, med den fina motiveringen: ”Som vi förutspådde i förra årets lista har 

vänsterpartisten Jens Holm fortsatt sin klättring mot toppen bland Sveriges miljömäktigaste. Han är 

snabbtänkt, välformulerad och kunnig och alltid beredd att debattera viktiga miljöfrågor på en relevant 

nivå.” Man bockar och bugar…  

 

Demonstrera mot TTIP 

Imorgon är det internationell aktionsdag mot handelsavtalet TTIP. I Stockholm och på några orter till i 

Sverige kan man demonstrera. Gör det. Gör gärna det. I Stockholm äger demon rum på Mynttorget kl 

14.00 imorgon. 

 

Utfrågning om TTIP 

På tal om TTIP. På torsdag kl 8.30 arrangerar Näringsutskottet en intressant utfrågning i riksdagen. 

Detta görs helt och hållet på initiativ av Vänsterpartiet (även om vi hade önskat ett lite annorlunda 

program). Utfrågningen kommer troligen sändas på SVT och riksdagen.se Följ gärna. Jag är med och 

ställer frågor. Se mer under torsdagen i kalendariet: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/  

 

Miljö och arbetstidsförkortning 

På tisdagkväll 18.30 talar jag om miljö och arbetstidsförkortning hos Vänsterpartiet Hammarby 

Skarpnäck. Vill du lyssna kontakta dom först (sök adress på nätet).  

 

1 maj 

Nu är det bestämt; jag talar i Norrtälje igen på 1 maj. Ser fram emot det! 

 

Pressklipp 

Om Vattenfall 

http://www.di.se/artiklar/2015/4/8/nu-inleds-kus-utfragningar/ 
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Jag är nr 44 av Sveriges miljömäktigaste 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.620547/sveriges-101-miljomaktigaste-2015--41-60 

Om skogsbruket 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.621144/riksdagen-sager-nej-till-okad-insyn 

 

Det var allt. Trevlig helg! 

 

Jens 

 

P S Imorgon fyller jag år. Att fylla 44 – det är väl att fylla jämnt… Och när man fyller jämnt får man 

slå på stort   

 

P P S På söndag är det riksdagsval i Finland. Jag ser att Vänsterförbundet gått fram i 

opinionsundersökningarna. Hoppas det håller ända in i mål.  
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